
essa rei sultort arimore publicuilinam tea autem nocure

FOTO

FOTO

www.rolety-sunstop.cz

Milujete slunečné počasí, 
ale nenávidíte přehřáté místnosti?

Máte rádi denní světlo, 
ale pálí Vás oči z odlesků na monitoru?

Chcete mít zastíněná okna, 
ale zároveň chcete vidět, co se děje venku?

Preferujete kvalitní výrobky, 
ale vadí Vám přemrštěné ceny?

Líbí se Vám moderní věci, 
ale nesnášíte složité návody 
a komplikovaná ovládání?

Co říkáte těmto otázkám? Poznáváte se v nich? 
Pokud ano, tak zbystřete pozornost – chceme Vám 
představit výrobek, který umí dát odpovědi. Roleta 
SunStop je moderním, technologicky vyspělým typem 
zastínění, které se stane skutečným strážcem ideální-
ho klimatu ve Vašem interiéru.
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Co je skleníkový efekt a jak funguje roleta SunStop4 výhody rolety SunStop

ochrana před horkem
Roleta SunStop je umís-
těna venku před oknem 
a díky tomu její speciální 
tkanina zachytí tepelné 
sluneční záření dříve, 
než pronikne přes sklo 
do interiéru.

optimalizace světla
Roleta SunStop propustí 
ideální množství denního 
světla, ztlumí však ostré 
paprsky a zamezí nepří-
jemným odleskům na ob-
razovce televizoru či monito-
ru počítače.

průhled ven
Roleta SunStop plní sto-
procentně svou funkci, 
ale díky geniální tech-
nologií látky umožňuje 
příjemný výhled ven.

snadná obsluha 
a údržba
Ovládání rolety SunStop 
je velmi pohodlné, jedno-
duché a spolehlivé. Pros-
tě komfort bez starostí a 
fun-kčnost bez poruch.

Říká se tomu skleníkový efekt: sluneční záření proniká 
přes sklo do místnosti, kde naráží do nábytku a dalších 
předmětů. Tím se uvolňuje značné množství tepla, které 
se v místnosti hromadí, takže nakonec může být v inte-
riéru mnohem vyšší teplota než venku.
Roleta SunStop je umístěna jako tepelný štít venku, 
ještě před sklem. Speciální tkanina Soltis část záření 
absorbuje, část odrazí zpět, celkem zadrží až 90 % 
tepelného slunečního záření! Tkanina je navíc opatřena 
ochrannou vrstvou, která zaručuje maximální odolnost 
a dlouhou životnost i v náročných venkovních podmín-
kách. Díky cílené perforaci umožňuje Soltis přirozený 
vizuální kontakt s venkovním prostorem.
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... existuje řešení !Máte doma jako v sauně ?
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sluneční 
záření

TS - propustnost záření

RS - odraz 
záření

AS - absorbce 
záření

TV - propustnost viditelného 
světelného spektra

tkanina Soltis

sklosluneční 
záření

tkanina Soltis TS  propustnost záření

sklo

AS - absorbce 
záření

TV
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RS - odrazz
záření

AS - absorbce
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Vyberte si provedení přesně podle Vašeho vkusuVýběr látek

Pro ještě větší variabilitu je roleta SunStop nabízena ve dvou 
základních barvách konstrukce: v bílém a šedo-stříbrném pro-
vedení. Na přání je možné všechny hliníkové části lakovat do 
jakékoli barvy RAL.

Mechanismus rolety je ukryt v elegantní, 
ale pevné hliníkové kazetě. Díky kvalitní 
pružině a spolehlivým fixačním háčkům 
vykazuje roleta SunStop bezkonkurenční 
odolnost i při silném větru.

Zajímavého estetického efektu se do-
sáhne doplněním tkaniny na přední 
část kazety. Tuto variantu si můžete 
objednat bez příplatku.

Spolehněte se na profesionalitu našich techniků

Výbě lát k t i d í ř ě dl V š h kVyber

Pro ještě 
základních
vedení. Na
jakékoli b

vykazuvykazu
odoodolnolno

V bV

Látku pro Vaše rolety SunStop si můžete vybrat z široké nabídky barev a odstínů, 
díky tomu máte možnost sladit barevné provedení rolet tak, aby přesně odpovídalo Vašemu estetickému cítění. 
Základní rozdělení tkanin Soltis je na řadu 86 s menší hustotou tkaní a na hustěji tkanou řadu 92.Tkanina Soltis 
je určena pro venkovní použití, čemuž odpovídá technologie výroby. Základní osnova z polyesterového vlákna 
je po utkání fixována a rovnoměrně napínána speciální technologií Precontraint, tak aby bylo dosaženo maxi-
mální tvarové stability v podélném i příčném směru.

návštěva

technika

ZDARMA

Soltis 86

86 – 2077
86 – 2046
86 – 2044
86 – 2002
86 – 2011
86 – 2069
86 – 2047
86 – 2045
86 – 2024
86 – 2027
86 – 2043

20            35            45            16
21            43            36            20
32            59            9              30
26            47            27            22
24            41            35            22
15            22            63            15
16            7              77            16
14            29            57            14
29            46            25            25
28            37            35            18
12            10            78            11

TS            RS            AS            TV

9              39            52            4 
10            46            44            7  
17            59            24            14 
20            70            10            19
9              48            43            8
17            59            24            11
4              38            58            4
14            4              40            10
3              6               91            3

TS            RS            AS            TVSoltis 92

92 – 2088
92 – 2065
92 – 2008
92 – 2044
92 – 2046
92 – 2072
92 – 2074
92 – 2003
92 – 2053

TS - propustnost záření     RS - odraz záření      
AS - absorbce záření    TV - propustnost viditelného 
světelného spektra(hodnoty v %)



z dopisů zákazníků

„Vážený pane řediteli,
ráda bych Vám poděkovala za pěkné rolety, které jste mi včera 
montovali. Konečně se dá v mém bytečku volně dýchat i když 
venku pálí slunce. Chci Vás o něco poprosit. Poděkujte za mě ještě 
jednou sympatickému mladíkovi, který u mě byl a rolety monto-
val. V mém věku mohu říct, že mnoho takových šikovných a zdvoři-
lých řemeslníků jsem nepoznala. Roletky namontoval velmi pěkně 
a po skončení práce po sobě bez řečí zametl a uklidil všechny 
obaly a smetí. Dávala jsem mu 50 korun, ale nechtěl si je vzít, tak 
ho chci touto cestou alespoň velice pochválit.

 Vaše spokojená zákaznice 
Anna Pavlasová

„Chci vyzdvihnout zejména příkladný přístup pracovníka, který v 
mém bytě montoval rolety SunStop. Jako technik očekávám a vy-
žaduji perfektní, přesnou práci, a co mě dokáže opravdu rozčílit, 
je lajdáctví a amatérismus mnohých dnešních rádoby „řemeslní-
ků“. V tomto případě jsem ale byl spokojen, montér odvedl rych-
lou, precizní a čistou práci.“
 Ing. Milan K., Plzeň

 „Byla jsem mile překvapena prací a chováním pánů, kteří u nás 
rolety instalovali. Velmi chválím nejen profesionalitu montérů, ale 
také jejich ochotu, dochvilnost, čistotu jejich práce a v neposlední 
řadě mě potěšilo to, že příjemně voní.“
 Alice Bendová, Praha
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odborná

montáž a úklid

po montáži, jsou

samozřejmostí
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Nabízíme komplexní řešení pro velké objekty
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 výrobce:
 MARON CZ s.r.o.
 Kozácká 12
 101 00 Praha 10
 www.maron.cz

obchodní zastoupení:

Roleta SunStop – nejčastější otázky
Co to je?
Roleta SunStop je účinné venkovní zastínění s hliníkovou kazetou a speciální 
tkaninou, jejíž hlavní funkcí je zabezpečit optimální klima v místnosti.

Čím je užitečná?
Roleta SunStop zadrží většinu tepelného slunečního záření, tím zabraňuje nepříjem-
nému přehřívání interiéru. Zároveň propouští vhodné množství denního světla.

Jak funguje?
Roleta SunStop je umístěna na okenním či dveřním rámu z venkovní strany, 
zadrží tedy tepelné záření dříve, než pronikne přes sklo do interiéru. Malé ot-
vůrky v látce přitom umožňují průchod příjemného množství denního světla a 
také průhled ven.

Jak složitá je obsluha?
Používání rolety SunStop je velmi jednoduché. Roleta se ovládá uchopením 
madélka a stažením do požadované pozice, kde se spodní profil vsadí do pev-
ných hliníkových háčků. 

Kolik stojí?
V porovnání s jinými typy venkovního zastínění stojí velmi málo. U rolety Sun-
Stop byl celý vývoj a následně i výroba podřízeny základní myšlence: maximál-
ní kvalita a účinnost za cenu, která bude snadno dostupná. Kompletní ceník 
naleznete na internetových stránkách www.rolety-sunstop.cz.

Jak mohu rolety SunStop získat?
Kontaktujte obchodní zastoupení ve Vašem regionu. Po telefonické domluvě 
Vás navštíví odborný technik se vzorky barevných provedení a na místě prove-
de přesné zaměření a cenovou kalkulaci. Montáž proběhne do dvou týdnů od 
objednání a složení 50% zálohy.

Kde je mohu získat?
Seznam regionálních obchodních zastoupení naleznete na internetových strán-
kách www.rolety-sunstop.cz. Výrobce, společnost MARON CZ, sídlí na adrese 
Kozácká 12, Praha 10. Zde se nachází i rozsáhlá vzorkovna.


